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WEETJE:
Wist je dat de

allereerste mobiele tele-

foon 4000 dollar kostte?!

Deze woog meer dan een kilo

en was vier keer zo zwaar dan

de gemiddelde telefoon van 

nu. Even je mobiel in je zak 

dragen, was in die tijd dus 

niet altijd zo 

makkelijk.

Reis door de tijd

Stap 1 

Kies een technologie
Welke technologie van de toekomst wil jij ontwerpen? Een telefoon, televisie of computer?

Stap 2

Stap in de tijdmachine!

Je bent nu in de tijd dat jij zelf papa of mama bent. Hoe ziet de wereld er nu uit? 

Wat is er belangrijk in deze tijd?

We gaan deze les een reis door de tijd maken! Hoe zullen de telefoon, 
televisie en computer eruitzien als jij groot bent? Volg de stappen en 
ontwerp jouw technologie van de toekomst!
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Hoe ziet jouw technologie eruit in deze tijd? Teken het hieronder. Schrijf erbij waarom het er zo uitziet.

Stap 3

Stap weer in de tijdmachine!

  

Je bent nu in de tijd dat jij zelf opa of oma bent. Hoe ziet de wereld er nu uit?  

Wat is er belangrijk in deze tijd?
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Hoe ziet jouw technologie eruit in deze tijd? Teken het hieronder. Schrijf erbij waarom het er zo uitziet.

WEETJE:
Wist je dat de 

allereerste computer 

Eniac heette? Hij woog meer 

dan 30 ton. Dat is zwaarder 

dan twee vrachtwagens! De 

computer kostte 400.000 

euro. Hij was meer dan 

100 keer trager dan jouw 

smartphone.


